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3D-KIINTEISTÖNMUODOSTAMINEN 
- Tilanne 

- Perusteet 

- Asemakaavat 

- Tonttijaot 

- Prosessi 
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TILANNE 
- 3DIESEL-käyttöönottoprojekti ollut keskeytettynä viime vuoden huhtikuusta lähtien 

- Nyt käynnistetään uudestaan 
- Loput tehtävät  

- Tiedottaminen 
- Ohjelmistotoimittajien ohjaaminen 
- 3D-kiinteistönmuodostamisen käsikirjan laatiminen 
- … 

- Jäsenet: Paavo Häikiö pj, Annamari Räty Espoo, Jarno Mansner Helsinki, Tatu Roitto MML, Sami 
Tammisto MML 

- 3DIESEL-toteutusprojekti päättyi 5/2018 
- Loput tarvittavat asiat tehdään projektin ulkopuolella virkatyönä 

- 3D-lait eduskunnan käsittelyssä 
- Ennakoitu voimaantulo 1.8.2018 
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TILANNE 
- 3D-lait 

- Linkki eduskunnan sivuille HE 205/2017 vp 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_205+2017.aspx 
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Miksi 3D-kiinteistöjä 
tarvitaan? 
     

• päällekkäiset toiminnot yleistyvät 
• tarvitaan uusia välineitä 

• maanalainen rakentaminen 
• kiinnityskelpoiset kiinteistöt 
• käyttöoikeuksien parempi hallinta 

• käyttöoikeuksia voidaan perustaa kiinteistöjen välille 
rasitteina, myös ns. pakkorasitteina -> vakuusarvo 

• kiinteistöjen yhteisomistus ja hallinnanjakosopimus ei 
mahdollista rasitteiden perustamista 

• muutostilanteiden hallinta 
• uusia välineitä hallita hybridikohteiden muutostilanteita 

• kiinteistöveron kohdentaminen oikein 
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Käsitteitä 
     

• Peruskiinteistö  
• Kiinteistörekisteriin merkitty perinteinen 2D-kiinteistö. 

Peruskiinteistöt kattavat aukottomasti koko maan 3D-
kiinteistöjen muodostamisesta riippumatta.  

• 3D-kiinteistö  
• Kuten perinteinen kiinteistö ominaisuuksiltaan muuten, 

mutta sen ulottuvuus on määritetty kolmiulotteisesti.  
• Peruskiinteistön ylä-/alapuolinen  

• Kaupunkien asemakaava-alueilla maanpinnan taso on 
käytännössä vaikea määritellä, koska sitä on yleensä 
muokattu. Sen vuoksi on yksinkertaisempaa käyttää 
ilmaisua peruskiinteistön ylä- tai alapuolinen.  
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Toteutustapa 
 

• tekniset muutokset tietojärjestelmiin minimitasolla 
• projektissa ei synny 3D-kiinteistörekisteriä 

teknisesti  
• tiedot kuvataan nykyisessä kiinteistörekisterissä 

uusilla ominaisuustiedoilla + maanpintaan 
projisoidulla alueella 

• kiinteistötunnus pysyy samanlaisena 
• kiinteistörekisterin tietokantaan tallennetaan 3D-

malli kohteesta, josta tarjotaan tietopalvelua 
(CityGML-malli) 
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Linjauksia 
 

• 3D-kiinteistöjä vain sitovan tonttijaon 
asemakaavan alueella 

• voi olla tontti tai myös yleinen alue kuten katu tai 
puisto 

• yhtenäinen asemakaavan ja sitovan tonttijaon 
mukainen käyttötarkoitus 

• ei huoneistotaso, tarkoituksenmukainen tonttijako 
• asemakaava mahdollistaa, ei pakota 
• myös nykyiset asemakaavat voisivat olla 3D-

kiinteistönmuodostamisen pohjana 
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Hybridihankkeen 
toteutusvälineet tänä päivänä 
 

• maanvuokrasopimukset 
• kolmiulotteinen hallinta-alueen määrittely 
• esim. Helsingissä on tällä hetkellä noin 50 
maanalaista kolmiulotteisesti määriteltyä 
kaupungin määräajaksi vuokraamaa tilaa 

• käytännössä edellyttää maanpinnan tason 
kiinteistöjen yhtenäistä omistamista 

-> yleensä mahdollista vain jos kaupunki on 
vuokranantaja 
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Hybridihankkeen 
toteutusvälineet tänä päivänä 
 

• hallinnanjakosopimukset 
• peruskiinteistötason määräosainen yhteisomistus 
• maakaariuudistuksessa 1997 hallinnanjakosopimuksen 

rekisteröimisellä pyrittiin ratkaisemaan paritalojen 
omistamiseen liittyviä ongelmia 

• myöhemmin käyttöala laajeni näitä huomattavasti suurempiin 
hankkeisiin 

• tietääkseni malli kehitettiin Kampin kauppakeskusta varten 
• yksityisoikeudellinen sopimus, joka on yhtä hyvä kuin 

osapuolet ovat osanneet laatia 
• sopimusehdot vain osapuolien tiedossa, 

Kiinteistötietojärjestelmään vain merkintä sopimuksen 
olemassa olosta 
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Hybridihankkeen 
toteutusvälineet tänä päivänä 
 

• toteuttamissopimukset 
• sovitaan hankkeen rakentamisesta, 
rakentamisaikaisista vastuista, aikatauluista 
jne 

• suurissa hankeissa kehittyy jatkuvasti 
hankkeen edetessä 
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Ehdotetut säädösmuutokset 
 

HE-luonnoksessa muutoksia on esitetty 
seuraaviin säädöksiin 
 

• Kiinteistönmuodostamislaki (KML) 
• Kiinteistörekisterilaki (KRL) 
• Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 
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Ehdotetut säädösmuutokset 
 

Poimintoja esityksestä 
 

KRL 2.2 §: ”Edellä 1 momentissa tarkoitetuista 
kiinteistöjen laaduista tontit, yleiset alueet sekä 
lunastusyksiköt voivat olla rajoiltaan sekä 
vaaka- että pystysuunnassa määrättyjä 
kokonaisuuksia (kolmiulotteinen kiinteistö). 
Kolmiulotteiset kiinteistöt merkitään rekisteriin, 
jos ne sijaitsevat asemakaava-alueella, eikä 
asemakaavan sisällöstä muuta johdu. 
Kolmiulotteisen tontin merkintä rekisteriin 
edellyttää lisäksi sen sisältymistä sitovaan 
tonttijakoon.”  
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Ehdotetut säädösmuutokset 
 

Poimintoja esityksestä 
 

• Kokonaan uusi pykälä 81 a mahdollistaa prosessin 
ohjaamisen vapaammin kuin aikaisemmin 

• normaalisti tontti on pitänyt merkitä kiinteistönä 
kiinteistörekisteriin ennen rakennusluvan myöntämistä 

• 3D-kohteelle rakennuslupa voidaan myötää myös 
ennen tontin lohkomista 

• menettely on tarpeen niissä tapauksissa, kun ei täysin 
ole vielä selvillä rakennushankkeen ulottuvuus ja 
tarvitsema tila. Tämä täsmentyy 
rakennuslupavaiheessa, ja sen jälkeen lohkominen 
voidaan tehdä tarvittaessa tonttijaosta poiketen, jotta 
hanke mahtuu muodostettavalle 3D-kiinteistölle.  
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Prosessi 
 

• Prosessia ei rajoiteta yhteen muottiin 
ehdotetuilla muutoksilla 

• toteuttajilla on mahdollista valita nykyisen 
pääsäännön mukainen prosessi tai muuttaa 
lohkomisen ja rakennusluvan myöntämisen 
järjestystä 
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Prosessiesimerkki 
 

       Asemakaavoitus 

    Hankeprojekti 
Maanomistajat 

Kiinteistönmuodostus 

Rakennusvalvonta 

Kirjaamisviranomainen 

Kaavan laatiminen 

Hankesuunnittelu 

Kaavan 
voimaantulo 

Päätös 3D:n käyttämisestä 

3D-tonttijaon laatiminen 

Toteuttamissopimus, 
yhteisjärjestelysopimus 

Yhteisjärjestelysopimukse
n tarkastaminen 

3D-tonttijaon 
hyväksyminen 
ja voimaantulo 

Kiinteistönmuodostus 
ja tontin rekisteröinti 

3D-
määräalojen 
luovutukset tai 
esisopimukst 

Rakennusluvan myöntäminen 
ennen tontin merkitsemistä 
kiinteistörekisteriin 

Lainhuuto 

Yhteisjärjestelypä
ätös 

Kiinnitykset 
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3D-määräalan luovuttaminen 
 

• kiinteistön omistaminen Suomessa 
• ei lakiin perustuvaa ulottuvuuden 
määritelmää 

• vakiintunut käsitys 
• kiinteistön omistaminen ulottuu niin korkealle 
ilmaan ja niin syvälle maan alle kuin 
omistajalla on olemassa tosiasiallinen 
käyttömahdollisuus 
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Peruskiinteistö 

Peruskiinteistö 

Peruskiinteistö 

Maanpäälliset kiinteistöt 

Maanalainen kiinteistö 

K
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3D-määräalan luovuttaminen 
 

• lähtötilanteessa on peruskiinteistö sekä 3D-
tonttijako 

• peruskiinteistön omistaja voi luovuttaa 
peruskiinteistön alueella olevan 3D-tonttijaon 
mukaisen tontin muodostusosan 3D-määräalana 

• 3D-määräala voidaan muutostilanteessa luovuttaa 
myös 3D-kiinteistöstä tai 3D-määräalasta 

• normaali maakaaren mukainen määrämuotoinen 
kiinteistökauppa 
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Asemakaava – mahdollistaa 
ei pakota 
 

• myös nykyiset asemakaavat voivat olla perustana 
3D-tonttien muodostamiselle 

• edellytyksenä 
• käyttötarkoitus määritelty selvästi myös 

korkeusaseman osalta 
• rakennusalat määriteltynä eri korkeusasemissa 
• rakennusoikeus ilmaistu numerona 

• 3D-kiinteistöllä ei ole pinta-alaa, jonka suhteessa 
sille tulisi rakennusoikeutta 

• tonttijaossa voidaan numerolla ilmaistu 
rakennusoikeus jakaa tonttien kesken 
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Käyttötarkoitus maan 
päällä Ak 

Käyttötarkoitus maan alla 
LPA 

Esimerkki asemakaavasta Espoosta – 
peruskiinteistöjen alle voitaisiin muodostaa 
3D LPA-tontti 
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Kampin kauppakeskus – eri käyttötarkoitukset 
voitaisiin osoittaa omille tonteilleen 
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Paavo Häikiö, Maanmittauslaitos 
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